มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา JRC2304 รายวิชา การรายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล
สาขาวิชานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
JRC2304
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การรายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการสื่อสารดิจทิ ัล
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Science and Digital Communication Technology News Reporting
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (section) 002 ใหรายงานเปนรายกลุม
รองศาสตราจารย สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา ๑/๒๕๖๒
๕. สถานที่เรียน

หอง ๕๖๔๘

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ
- ความหมาย ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะของข า ว
วิทยาศาสตร
- ประเด็นขาววิทยาศาสตร

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

๓

๓

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%
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หัวขอ
- แหลงขาววิทยาศาสตร
- เทคนิคการหาขาววิทยาศาสตร
- เทคนิคการรายงานขาววิทยาศาสตร
- ความหมาย ความสําคัญของขาวสิ่งแวดลอม
- ลักษณะของขาวสิ่งแวดลอม
- การคิดประเด็นขาวสิ่งแวดลอม
- แหลงขาวสิ่งแวดลอม
- เทคนิคการหาขาวสิ่งแวดลอม
- เทคนิคการรายงานขาวสิ่งแวดลอม
- ความหมาย ความสํ า คั ญ ของข า วเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
- ลั ก ษณะของข า วเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารดิจิทัล
- ประเด็ น ขา วเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร
ดิจิทัล
- การคิ ด ประเด็น ข า วเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารดิจิทัล
- แหลงขาวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
- การรายงานขาวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดิจิทัล

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓

๓
๓

๓

๓

๓
๓

๓
๓

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน ๒๕%

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
(ถามี)
-

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี
ไมมี
(๑) คุณธรรม จริยธรรม

(๒) ความรู

(๑) สอดแทรกประสบการณ
รวมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษา
และขาวที่เกิดขึน้ จริงมา
อธิบายประกอบการสอน
(๒) มอบหมายงานให
นักศึกษาศึกษาคนควา
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาวิชา และมีความ
นาสนใจ แลวนํามานําเสนอ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน โดยเนนความ
ตรงตอเวลาในการสงงาน
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
(๑) ใชการเรียนการสอนที่เนน
ใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การศึกษาคนควา โดย
มอบหมายงานใหศึกษา
กรณีศึกษาจากขาวเชิงสืบสวน
ที่ไดรับรางวัลอิศรา อมันตกุล
(๒) ใชการบรรยายพรอม
ยกตัวอยาง กรณีศึกษาโดย
มุงเนนตามความสนใจของ
ผูเรียนเพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณความรูที่
สามารถพัฒนาการทํางานใน
เชิงวิชาชีพนิเทศศาสตรได
อยางยั่งยืน
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ผลการเรียนรู
(๓) ทักษะทางปญญา

(๔) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด
รายวิชา

ประสิทธิผล

(๑) ใชการเรียนการสอนที่เนน
ใหผูเรียนมีความสามารถโดย
มอบหมายงานใหหาความรู
เพิ่มเติมโดยทํารายงาน
วิเคราะหกรณีศึกษาจากขาว
เชิงสืบสวนทีไ่ ดรับรางวัลอิศรา
อมันตกุล
(๒) ใชการบรรยายพรอม
ยกตัวอยาง กรณีศึกษาโดย
มุงเนนตามความสนใจของ
ผูเรียนเพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณความรูที่
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต
สาระความรูไปสูการ
ปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่
เกี่ยวของได
(๑) สอดแทรกประสบการณ
รวมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษา
และขาว
(๒) มอบหมายงานให
นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมและ
นํามานําเสนออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน โดยเนนหนาที่ความ
รับผิดชอบและความตรงตอ
เวลาในการสงงาน



มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนทีร่ ะบุในรายละเอียด
รายวิชา

(๕) ทักษะการวิเคราะหเชิง (๑) มอบหมายงานให
ตัวเลข การสื่อสารและการ นักศึกษาเพื่อศึกษาคนควา
ขอมูลและนํามานําเสนอ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายและแลกเปลีย่ น
ประสบการณรวมกัน
(๒) สอดแทรกประสบการณ
และเหตุการณที่เกี่ยวของและ
เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีการ
แนะนําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
กฏหมายและสมาคมวิชาชีพที่
นาสนใจในปจจุบัน
(๖) ทักษะพิสยั
(๑) ฝกปฏิบัตโิ ดยใชกิจกรรม
และกรณีศึกษา

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข







๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓
นักศึกษาขาดขอมูลความรูรอบตัวซึ่งเปนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน จึงเห็นควรแกไขโดยเพิม่ เติมการมอบหมาย
ใหคนควารายบุคคลเพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน และประเมินเปนคะแนนเก็บ

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๓๑ คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๓๑ คน
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)

จํานวน

คิดเปนรอยละ
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ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จํานวน

คิดเปนรอยละ

๒
๑
๓
๖
๘
๗
๓
๑
-

๖.๔๕
๓.๒๒
๙.๖๗
๑๙.๓๕
๒๕.๘๐
๒๒.๕๘
๙.๖๗
๓.๒๒
-

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท ี่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- การสุมนักศึกษาแตละระดับผลการเรียนเพื่อสอบ
- นักศึกษามีความรูและความเขาใจเนื้อหาวิชาตาม
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วิธีการทวนสอบ
ปากเปลาความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชา
- การทบทวนคะแนนจิตพิสัย เพื่อทบทวนพฤติกรรม
ในการเรียนจากคะแนนจิตพิสยั เปนรายบุคคล
- การทบทวนคะแนนสวนรวมในการเรียน เพื่อ
ทบทวนพฤติกรรมในการเรียนจากคะแนนการมี
สวนรวมในการเรียนเปนรายบุคคล
- การทบทวนผลสัมฤทธิ์ในภาคปฏิบัติจากผล
งานคนควารายบุคคลของนักศึกษาที่สงในรายวิชา

สรุปผล
วัตถุประสงคการเรียนรู
- นักศึกษาที่มีเรียนสาย และขาดเรียนมีระดับคะแนน
ดานจิตพิสยั ต่ํา
- นักศึกษาบางคนขาดการมีสวนรวมในการเรียน เชน
การแสดงความคิดเห็น ทําใหมีระดับคะแนนดานการ
มีสวนรวมในการเรียนต่ํา
- งานการคนควารายบุคคลบรรลุวัตถุประสงคการ
เรียนรูพอสมควร แตขาดการวิเคราะห

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑.ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถามี)

ผลกระทบ

๒.ประเด็นดานการบริหารและองคกร

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)
-

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา นมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา

การเพิ่มกิจกรรมการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุมเพิม่ ขึ้นจากการภาคการศึกษากอนหนานี้เพือ่
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชตนเองเปนศูนยกลางในการเรียน
มากยิ่งขึน้

ผลการดําเนินการ
ไดมีการเพิ่มใหนักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนตอประเด็นที่เพื่อนนักศึกษาไปคนควารายบุคคลมา
นําเสนอ โดยใหคะแนนการแสดงความคิดเห็นและ
เปลี่ยนเปนคะแนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษา
มีความพึงพอใจ

๒. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใชอุปกรณ
การสอนแบบใหม เปนตน

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
แกไขโดยเขมงวดการเขาเรียนใหตรงเวลา และกําชับ
การขาดเรียนโดยไมจาํ เปน กําหนดกติกาการเรียนใหม
1. การเขาชั้นเรียน = ๑๐ คะแนน
- ขาดเรียน หรือลาเรียน ตัดครั้งละ ๒ คะแนน
- มาสาย ตัดครั้งละ ๐.๕ คะแนน สาย ๒ ครั้ง ตัด
๑ คะแนน
2 การมีสวนรวมในการเรียน = ๑๐ คะแนน
ใหแสดงความคิดเห็น กรณีจะถาม ก็ตองมีการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองดวย ในประเด็นกรณีศึกษาไดไม
นอยกวา คนละ ๕ ครั้งๆ ละเต็ม ๒ คะแนนอ (ตลอดทั้ง
เทอมไมมีการแสดงความคิดเห็นตัด ๑๐ คะแนน)

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบ
รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
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มคอ. ๕
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ลงชื่อ ……………………………………………………………
(รองศาสตราจารย สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
วันที่ .๒๔.. เดือน..ธันวาคม..พ.ศ...๒๕๖๒...

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน ศรีหิรัญ)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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